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Vlastimil Helma
starosta města

Vážení spoluobčané,
toto číslo Židlochovického 

zpravodaje vychází jako posled-
ní ve funkčním období stáva-
jícího zastupitelstva (3 KSČM, 
6 ODS, 6 TOP 09). Ve dnech 10. 

a 11. října 2014 budete svými 
hlasy rozhodovat o tom, která 
strana a s jak velkým mandá-
tem se bude podílet na vede-
ní města v období od podzi-
mu 2014 do sklonku roku 2018. 
Dnem voleb skončí mandát 
stávajícím zastupitelům a pod-
le volebního zákona povedu 
jako starosta město v krátkém 
období do ustavujícího zastu-
pitelstva. Na něm si zastupitelé, 

kteří vzejdou z voleb, zvolí sta-
rostu, případně jednoho či dva 
místostarosty a radu města.

V letošních volbách do zastu-
pitelstva města se bude uchá-
zet o vaše hlasy pět volebních 
stran. Podle vylosovaného 
pořadí to jsou TOP 09 (1), Komu-
nistická strana Čech a Moravy 
(2), Sdružení nezávislých kandi-
dátů: Za zámecké Židlochovice 
(3), ANO 2011 (4) a Občanská 

demokratická strana (5). I nové 
zastupitelstvo bude mít 15 čle-
nů. Dovolte mi připomenutí, 
jakým způsobem tyto zastupite-
le vybereme. Na volebním lístku 
volič označí křížkem buď jed-
notlivé kandidáty ze všech pěti 
kandidátních stran (maximálně 
patnáct), nebo označí křížkem 
celou jednu kandidující stranu. 
Můžete oba způsoby kombino-
vat, tedy označit stranu a něko-

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Židlochovice a do Senátu Parlamentu 
České republiky
Starosta města Židlochovice podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změ-
ně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Židlochovice a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 
 v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici Komenského 182, Židlochovice, pro voliče bydlící 

v Židlochovicích v ulicích Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Meruňková, Malinovského, Legionář-
ská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č. p. 666 – 668, č. p. 690 - 703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží, v tratích Dolní 
sady, Vlky, Pastviska,

 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Masarykova kulturního domu na ulici Tyršova 161, Židlochovice, pro voliče bydlící 
v Židlochovicích v ulicích Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněnská, Kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jirásko-
va, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, sídl. Družba č. p. 651 – 665.

3.  Voliči do Zastupitelstva města Židlochovice bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní  občanství České repub-
liky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni volit na území České republiky.

 Voliči do Senátu Parlamentu České republiky bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním  pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem.  Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Všem voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. 

5. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto volby uskuteční
 v pátek dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
 Pro druhé kolo voleb obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Slovo starosty
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lik jednotlivců z jiných stran. 
V tom případě se započítávají 
nejprve hlasy dané jednotliv-
cům a zbytek hlasů dostanou 
kandidáti z označené kandi-
dátní strany v pořadí odshora.

Na sklonku volebního obdo-
bí bych chtěl poděkovat těm 
zastupitelům, kteří zodpověd-
ně pracovali celé čtyři roky ve 
prospěch našeho města. Stejně 
tak bych chtěl poděkovat těm 
zaměstnancům našeho úřadu, 
kteří pomáhali samosprávě 
v plnění jejích úkolů a vyko-
návali svoji práci svědomitě 
a ohleduplně k našim obča-
nům.

Věřím, že se voleb zúčastníte 
v hojném počtu a zhostíte se 
zodpovědně svého práva zvolit 
do zastupitelstva své předsta-
vitele, ke kterým máte důvěru 
a kteří budou ochotni řešit vaše 
problémy. Zvolíte jistě ty, kteří 
prokázali, že jsou ochotni nezišt-
ně pracovat pro město a budou 
ochotně pracovat v zastupitel-
stvu, komisích a výborech měs-
ta. Při této příležitosti si neod-
pustím citovat pana Eduarda 
Vyhlídala: „Výsledky nastáva-
jících voleb si připravíme opět 
kousek budoucnosti našeho 
města. Věřme, že bude ta nej-
lepší možná.“

Stručná bilance uplynulého 
volebního období

Každý rok jsem v lednu bilan-
coval činnost samosprávy 
v uplynulém roce a informoval 
jsem vás o aktuálním dění pro-
střednictvím městských sdělo-

vacích prostředků. Proto jsem 
se rozhodl zmínit aktivity z mého 
pohledu nejdůležitější. 

Nejvíce financí směřova-
lo do školství. Mateřská škola 
na sídlišti dostala nový, zateple-
ný vzhled, a zvýšila svoji kapa-
citu o dvě třídy na ul. Brněnské. 
Na základní škole přibyla jedna 
třída na ul. Komenského. Město 
tímto reagovalo na zvyšující se 
počet dětí.

Nevyhovující stav bývalého 
sběrného dvora vedl vedení 
města k rozhodnutí vybudovat 
nový sběrný dvůr a na něm 
později pořídit kompostárnu.

K celkové vybavenosti měs-
ta přispěla dostavba orlov-
ny. Zlepšení vzhledu přispěla 
nová zateplená fasáda sou-
boru budov sokolovny. Uznání 
si zaslouží i hasiči, kteří nejen 
za prostředky města, ale i svojí 
prací zlepšují stav dříve zane-
dbané hasičské zbrojnice. 
V současnosti město s jejich 
pomocí buduje nové podkroví 
hasičky. Na příští rok se připra-
vuje rekonstrukce prostor budo-
vy místní organizace Českého 
zahrádkářského svazu včetně 
spolkového sálu. Ten v součas-
nosti slouží nejen zahrádkářům, 
ale je využíván i jinými organiza-
cemi.

Tyto spolkové organizace 
si zaslouží zvláštní pochvalu 
za to, že zvládají nejen svoji čin-
nost, pořádání společenských 
aktivit, ale i vylepšují stav svých 
nemovitostí.

Omlouvám se mnoha dalším 
organizacím ve městě, že jsem 

je nevyjmenoval. Jako dlouho-
letý člen výboru a trenér Sokola 
si vážím práce každého, kdo je 
ochoten věnovat část ze své-
ho volného času ve prospěch 
ostatních.

Boj proti automatům
Když předala Ing. Králová 

na zastupitelstvu dopis vyzýva-
jící k omezení hracích automa-
tů ve městě, netušil jsem, že to 
bude téma na celé volební 
období. Vyhláška, která zaka-
zuje automaty, byla jednohlas-
ně v zastupitelstvu schválena. 
Tento silný mandát mě zavá-
zal k důslednému naplňování 
vyhlášky. Po několika návště-
vách ministerstva financí jsem 
si uvědomil, že to takto nepů-
jde. S administrativní podporou 
našeho úřadu jsem navrhl vede-
ní města ústavní žalobu. Teprve 
po rozsudku ústavního soudu 
v náš prospěch se pohnuly ledy 
a automaty začaly ze Židlocho-
vic mizet. V kombinaci se záka-
zem nonstop restauračních 
provozoven došlo k výraznému 
zklidnění v nočních hodinách.

Elektronická aukce pro 
domácnosti

Před asi třemi lety po výsledku 
e-aukce na energie pro město 
jsme viděli, jak moc se dá snížit 
nákupní cena, a napadlo mě, 
že by se toho dalo využít i při 
nákupu energií pro domácnos-
ti. Předložil jsem námět radě 
a zastupitelstvu a už nic nestálo 
v cestě aukcím pro domácnos-
ti. Od března 2013 proběhly již 

4 elektronické aukce. Do 4 kol 
e-aukce se v Židlochovicích 
zapojilo celkem 498 odběr-
ných míst, bylo dosaženo úspo-
ry 2 965 590 Kč, v průměru na 
1 domácnost 5 955 Kč za rok.

Získávání dotací:
V uplynulém volebním obdo-

bí se podařilo získat nemalé 
dotační prostředky ze struk-
turálních fondů. Město získa-
lo na své projekty 30 mil. Kč. 
Schválená dotace na sportov-
ní areál u základní školy ve výši 
bude vyplacena po dokončení 
stavby v polovině r. 2015. Sva-
zek obcí Cyklostezka, kterému 
předsedám, získal z ROP JV a od 
JmK na dostavbu bezpečných 
úseků 62 mil Kč. Celkem jsem se 
podepsal pod dotační smlouvy 
ve výši 102 mil. Kč. Přesvědčil 
jsem se, že úspěch při získává-
ní dotací není výsadou privile-
govaných, ale závisí na dobře 
zvoleném projektu a přísném 
dodržování dotačních podmí-
nek. Tedy každou korunu, která 
přijde do Židlochovic zvenku, 
si musíme odpracovat.

V případě, že nebudu zvolen, 
budu předávat město s čistým 
štítem. Město, které v uplynulém 
volebním období snížilo dlou-
hodobý dluh o téměř 10 mil. 
Kč. Město fungující, schopné 
obnovovat svůj majetek. Město 
s bohatým kulturním životem, 
sloužící svým občanům. S vědo-
mím, že jsem své práci věnoval 
veškeré síly.

volební období je u konce 
a my již pomalu stojíme na pra-
hu toho nového. Dovolte mi 
tedy malé ohlédnutí. Za uply-
nulé čtyři roky se toho událo 
v našem městě poměrně hod-
ně. O všech zásadních věcech 
jste byli informováni na strán-
kách zpravodaje, infokanálu 
či v dalších médiích, ať těch 
tištěných, či elektronických. 
Kromě běžné a důležité samo-
správné agendy, o kterou jsme 
se celé čtyři roky starali, jsme 
se také zabývali tématy, která 
můžeme bez nadsázky ozna-
čit jako určité milníky v historii 

města. Mezi ně například patří 
úspěšný boj s hazardem a jeho 
totální zákaz na území města, 
změna rozpočtového urče-
ní daní, která byla prosazena 
na vládní a parlamentní úrovni 
pro všechna menší města, mezi 
něž patří také Židlochovice. 
Těším mne, že k pozitivní změně 
rozpočtového určení daní jsem 
mohl aktivně přispět. Neboť 
Židlochovicím se díky nové kon-
cepci daní navýšil rozpočet 
každoročně o 6 mil. Kč. Jsem 
také rád, že se podařilo výraz-
ně posunout jednání o stavbě 
vlakového nádraží v Židlochovi-
cích. Z pozice krajského zastupi-
tele budu nadále usilovat o to, 
aby se tento projekt nadále 
úspěšně vyvíjel a do Židlochovic 
tak přišly další nemalé investiční 
prostředky.

Během uplynulého období 

Vážení spoluobčané,

Ing. Jan Vitula
místostarosta města a zastupitel 
Jihomoravského kraje

naše město žilo bohatým spol-
kovým životem. Mateřskému 
centru Robátko se nám poda-
řilo přidělit větší prostory pro 
rozvoj dětí v předškolním věku. 
Byla ukončena poslední etapa 
rekonstrukce orlovny, která se 
tak rozšířila o restauraci a spor-
tovní klub s bowlingem a gale-
rií. 

Na sklonku tohoto volebního 
období bych rád poděkoval 
zastupitelům, členům jednotli-
vých komisí a všem, kdo se zají-
mali o dění ve městě a kdo jak-
koli přispěli k tomu, aby se nám 
zde dobře žilo.

Našemu městu přeji pro nové 
volební období kvalitně pracu-
jící zastupitelstvo a radu, tedy 
orgány, které budou mít reálné 
vize, schopnosti posuzovat věci 
z dlouhodobé perspektivy a ne 
pouze z krátkodobých hledi-

sek. Současně nám všem přeji 
podobu města, kterou si dle 
řady anket přejeme. Tedy měs-
to s klidným venkovským cha-
rakterem, v němž bude kvalit-
ně rozvíjena vzdělanost. Město 
udržované zeleně, s kvalitním 
kulturním a komunitním životem, 
přívětivým všem generacím.
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Zaznamenali jsme ...

Autorka knihy GULÁŠ PRO 
MASARYKA Milena Štráfeldo-
vá osobně v Židlochovicích 

Srdečně Vás všechny zve-
me na besedu se spisovatel-
kou Milenou Štráfeldovou, kte-
rá se uskuteční v pátek 3. října 
2014 v 18 hodin ve vinotéce 
pod radnicí. 

Kniha s názvem Guláš pro 
Masaryka je zčásti fiktivní 
rodinnou kronikou vyhlášené 
hostinské z jihomoravských 
Židlochovic, která skutečně 
vařila guláš pro prezidenta 
T. G. Masaryka. Kuchařka Pol-
dinka je ale jen jednou z těch 
obyčejných žen, které své blíz-
ké umějí chránit tím nejprost-
ším způsobem, i během těžké 
válečné bídy, za epidemií 
a požárů postaví na stůl mísu 
s gulášem. Předlohou byla 
její prababička, kterou znala 
pouze z vyprávění. Na jejím 
osudu postavila příběh, který 
začíná v době jejího narození 
v roce 1866 bitvou u Hradce 
Králové a končí rokem popra-
vy Milady Horákové, kdy 
zemřela. Na pozadí této kroni-
ky plynou velké dějiny, probí-
há národní obrození, obě vál-
ky, Osvětim a na všechny tyto 
nedotknutelné národní mýty 
a idoly naší novodobé historie 
se autorka kriticky dívá a ptá 
se, jak jinak by se naše dějiny 
mohly vyvíjet. Čtenáři si kni-
hu mohou vypůjčit v městské 
knihovně.

Milena Štráfeldová se věnu-
je ediční, publicistické, pře-
kladatelské a literární činnosti, 
přispívá do periodického tisku, 
kde publikovala řadu recenzí, 
reportáží a článků s kulturně 
historickou tematikou. Vystu-
dovala obor teorie a dějiny 
kultury na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Vystřídala 
řadu zaměstnání v muzeích, 
knihovnách, na ministerstvu 
kultury. Od roku 2001 působí 
v zahraničním vysílání Čes-
kého rozhlasu, kde se věnuje 
především českým krajanům 
a exilu. 

B. Pavková, knihovnice

Přes stovku návštěvní-
ků přilákala naše Akátová 
věž na Výhonu, která slavila 
3. srpna 2014 páté naroze-
niny. Její pětileté trvání přišel 
oslavit také ing. arch. Pavel 
Jura, který ji vytvořil. Přípitek 
i občerstvení zajistilo město 
Židlochovice a Židlochovic-
ký klub turistů. Skvělý záznam 
z celé akce, jejímž autorem 
je ing. Ladislav Rygl, jste mohli 
sledovat v televizním infor-
mačním vysílání...

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 8. 8. 2014
RM ukládá: 
uzavřít smlouvu o dílo na rea-
lizaci akce „OPRAVA CHOD-
NÍKŮ – ŽIDLOCHOVICE – 2014“ 
s firmou AKZ Stavby spol. s r.o., 
Tikovická 576/23, 664 44 Oře-
chov dle nabídky 
požádat o dotaci z rozpoč-
tu JMK na pořízení vozidla 
pro JSDH 

Výběr z usnesení RM 22. 8. 2014
RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na dodava-
tele elektronické požární sig-
nalizace pro provoz knihov-
ny v objektu Nádražní 232, 
Židlochovice s firmou, která 
se ve výběrovém řízení umís-
tila na 1. místě: LUMI s. r. o. 
Vídeňská 104 c, 619 00 Brno 
pořadí nabídek na dodáv-
ku stavby „Chodník v ulici 
Nádražní v Židlochovicích  
včetně rozšíření silnice II/416“ 
takto: 1. místo EUROVIA CS, 
a. s., Vídeňská 104, 619 00 
Brno, IČ 45274924; 2. místo 
SWIETELSKY STAVEBNÍ s. r. o, 
Jahodová 60, 620 00 Brno, 
IČ 48035599 
RM schvaluje: 
příspěvek ve výši 2000 Kč pro 
občanské sdružení Rodinná 
pohoda
jako pořadatele Židlochovic-



















kých hodů 2014 TJ Sokol Židlo-
chovice, Tyršova 161 
RM bere na vědomí: 
informaci Mgr. Tycové o mož-
nosti výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí pro okolní obce 
informaci o technickém stavu 
místnosti kotelny ZŠ na Cou-
falíkově náměstí (podlaha, 
prašnost, vlhkost) 

Výběr z usnesení RM 4. 9. 2014
RM rozhodla: 
uzavřít smlouvu na zhotovení 
projektové dokumentace na 
rekonstrukci bytu na Coufalí-
kově náměstí 347 s ing. arch. 
Tomášem Jenčkem, Schodo-
vá 16, 602 00 Brno 
propachtovat pozemky: p. č. 
PK 4946 o výměře 5126 m2 
v k. ú. Židlochovice; p. č. PK 
4951 o výměře 6319 m2 v k. ú. 
Židlochovice; p. č. PK 4953 
o výměře 2477 m2 v k. ú. Židlo-
chovice; p. č. PK 4960 o výmě-
ře 2118 m2 v k. ú. Židlochovice; 
p. č. PK 4961 o výměře 6539 m2 
v k. ú. Židlochovice; p. č. PK 
4964 o výměře 454 m2 v k. ú. 
Židlochovice; p. č. PK 4965 
o výměře 381 m2 v k. ú. Židlo-
chovice; (celkově 23 414 m2) 
v k. ú. Židlochovice zeměděl-
skému družstvu Cezava a. s. 
Blučina, adresa Cezavy 627, 
664 56 Blučina, IČ: 63471396 













za stanovenou nájemní cenu 
1500 Kč/ha/rok, tj. 0,15 Kč/
m2/rok; jedná se o pozemky 
v lánu mezi Cézavou a silnicí 
na Blučinu 
RM schvaluje: 
pravidla pro zřizování věc-
ných břemen na pozemcích 
města Židlochovice včetně 
ceníku 
smlouvu o dílo na vybudová-
ní sportovního areálu ZŠ Žid-
lochovice se společností 
„ZŠ Židlochovice – sportovní 
areál“, založenou smlouvou 
o společnosti uzavřenou dne 
16. 5. 2014 mezi OHL ŽS, a. s. 
(vedoucí společník) a EKKL 
a.s. (společník I); a pověřuje 
starostu města jejím podpi-
sem
RM rozhodla: 
změnit povrch opravy chod-
níku na Coufalíkově nám. 
za betonovou dlažbu 

Výběr z usnesení ZM 9. 9. 2014
ZM rozhodlo: 
požádat o bezúplatný pře-
vod pozemku p. č. KN 418/1 
o výměře 2918 m2, zapsaného 
na LV 10002 pro k. ú. Židlochovi-
ce ve vlastnictví České republi-
ky, právo hospodaření s majet-
kem státu má Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11a, 130 
00 Praha – Žižkov  















Budování MKDS má za cíl zvý-
šit pocit bezpečí pro občany 
našeho města, posílit prevenci 
kriminality ve městě, podstatně 
omezit páchání trestné činnos-
ti a vandalismu ve vybraných 
lokalitách. 

MKDS je nepřetržitě napo-
jen na služebnu Městské policie 
v Židlochovicích a dále je zajiš-
těno propojení s místní služebnou 
Policie ČR.

Město Židlochovice buduje 
MKDS pro jeho finanční nároč-
nost po etapách. Stávající sys-
tém má v současné době osm 
kamerových bodů, které moni-
torují vybrané lokality se zvýše-
nou majetkovou trestnou činnos-
tí, vandalismem a se zvýšeným 
výskytem osob páchajících tuto 
činnost.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 
při Městské policii v Židlochovicích

Milan Šebek
Městská policie Židlochovice

Pro jednotlivé kamerové 
body byly vybrány tyto lokality 
ve městě: nám. Míru, autobuso-
vé nádraží na ulici Nádražní, kři-
žovatka v dolní části nám. Míru, 
ulice Komenského, za bankou, 
sběrný dvůr a poslední kamerový 
bod byl umístěn v areálu bývalé-

ho cukrovaru u OD PENNY. 
MKDS zajišťuje zdroj kvalitních 

důkazních prostředků pro násled-
né řešení vzniklých situací a tím 
zvyšuje efektivnost práce obou 
složek policie ve městě Židlocho-
vice.

Ilustrační foto | zdroj: webové stránky policie ČR
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Zaznamenali jsme ...

V Křížové chodbě a Rytíř-
ském sále Staroměstské rad-
nice v Praze se ve dnech 
12. září až 14. října 2014 koná 
retrospektivní výstava foto-
grafií  židlochovického rodá-
ka Jovana Dezorta – Co odne-
sl čas (1954 – 2014). Výstava 
u příležitosti 80. narozenin 
autora a šedesáti let jeho pro-
fesionální činnosti je nahléd-
nutím do obsáhlého archivu 
fotografa, který propojil své 
hobby s povoláním. Zhruba 
sto dvacet snímků zachycuje 
život a atmosféru především 
šedesátých a sedmdesátých 
let minulého století. Hlavní-
mi tématy jsou Praha a její 
proměny, každodenní život, 
osobnosti, události a politi-
ka, sport, venkov, fotografie 
ze zahraničních cest a několik 
oblíbených fotografií, u kte-
rých jsou v kratším, většinou 
úsměvném textu uvedeny 
okolnosti jejich vzniku. 

Fotografie Jovana Dez-
orta nás vrátí do doby, kdy 
se v Praze budovalo metro 
a podchody, přes Václavské 
náměstí jezdily tramvaje a tro-
lejbusy, bruslilo se na zamrzlé 
Vltavě, Karlův most nepatřil 
jen pěším, ve výkladní skříni 
pod nápisem ´Řekněte své 
ženě zeleninu denně´ byla 
jen halda nevábných jablek, 
na sídlištích visely šňůry s dět-
skými plenami, stála se fronta 
u telefonní budky, jistě zaujme 
i děda s fajfkou prodávající 
noviny ad.  

Člověk neumí zastavit čas, 
ale fotografiím se to daří. Jsou 
naší druhou pamětí. A spo-
lehlivou. Můžeme si to ověřit 
na snímcích Jovana Dezorta, 
které byly většinou pořizová-
ny analogovými fotoaparáty, 
bez dalších úprav. Starší gene-
raci připomenou dobu jejich 
mládí, pro současnou mla-
dou generaci budou možná 
zábavnou exkurzí do historie. 

Připomínáme, že židlocho-
vický rodák Jovan Dezort, 
člen Asociace profesionál-
ních fotografů ČR a Syndiká-
tu novinářů ČR, byl v letech 
1960 až 1975 fotoreportérem 
ČTK, následně několik roků 
pracoval v časopisech Vlasta 
a Svět práce. Od roku 1984 
je ve svobodném povolání. 
Získal řadu domácích i mezi-
národních ocenění, měl přes 
dvacet samostatných výstav. 
Jeho snímky byly otištěny v řa-
dě publikací, ale setkáváme 
se s nimi i v současném tis-
ku, protože fotografování je 
pro něj přirozenou součástí 
života. 

23. Ready, Go! Rochefort.

Ve dnech 25. – 26. července 
proběhl v belgickém Rocherfortu 
již 23. ročník mezinárodní soutěže 
Ready, Go! Rochefort. Tradiční 
soutěže, která patří mezi nejstar-
ší v Evropě, se zúčastnilo dva-
náct států a bezmála na stovku 
závodníků. Za AWC Sokol Židlo-
chovice a barvy České republi-
ky bojovali o cenné kovy Tomáš 
Ivičič, Matěj Svoboda a Michael 
Svoboda.

Trojice borců bez problému 
navážila do svých kategorií již 
ve čtvrtek, a tak měli po dlouhé 
cestě dostatek času na přípravu 
na nadcházející dny. V pátek, 
první den soutěže, se Tomáš Ivi-
čič utkal v juniorských kategori-
ích do 70 kg na levou i pravou 
ruku. Náš juniorský reprezentant 
si na levou ruku vedl skvěle. 
Ve finále s jednou prohrou však 
nestačil na nizozemského borce, 
a skončil tak s pěknou stříbrnou 
medailí. Na pravou ruku si beze-
sporu vedl výborně, ale vyčer-
pání z předchozích zápasů se na 
něm podepsalo, a musel se tak 
spokojit s bronzovým stupněm 
vítězů.  

Po juniorských kategoriích 
nastoupili muži. V kategorii 
do 75 kg na levou ruku se pre-
zentoval Michael Svoboda spolu 
s Tomášem Ivičičem. Kategorii 

otevřel zápas Michaela Svobody 
s francouzským reprezentantem 
Ibrahimem Hadjim. I přes dob-
rý start Svoboda Francouzovi 
podlehl. Oproti tomu Tomáš Ivi-
čič měl štěstí na volný los a dal-
ší zápas také vyhrál. Svoboda 
se mezitím dokázal vypořádat 
s Belgičanem a postoupil dále 
v pavouku. Židlochovický junior 
v dalším zápase podlehl Belgi-
čanovi. Naneštěstí, kvůli pravidlu 
dvojité eliminace, se židlocho-
vičtí potkali v dalším zápase. Zví-
tězil Svoboda, a Ivičič tak získal 
7. místo, za které mu patří gratu-
lace, po dlouhém dni předvedl 
svoji kondici a přesvědčil ostatní 
o tom, že v mužích není jen do 
počtu. Michael Svoboda nako-
nec vybojoval 5. příčku, když 
podlehl Erwinu Hogenhoudovi 
z Holandska.  

Druhý den, sobota, probíhal 
už jen v seniorských kategoriích 
na pravou ruku. I zde se předsta-
vil náš junior v kategorii do 70 kg 
kde podlehl zkušenějším protivní-
kům včetně Michaela Svobody, 
a obsadil tak sedmou příčku. 
Jmenovaný Michael Svoboda 
po třech vyhraných zápasech 
narazil na konečného medailis-
tu ze Slovenska Milana Fábera, 
který bral v této kategorii bronz. 
Po téměř dvouleté odmlce, kdy 
se Michael věnoval studiu a na 
soutěže jezdil výhradně jako roz-
hodčí, se potvrdila jeho narůsta-
jící forma a když obsadil na svou 

Michael Svoboda 
slabší (pravou) ruku čtvrté místo. 
Třetím závodníkem za AWC Sokol 
Židlochovice byl Matěj Svoboda, 
který kvůli zranění levého zápěs-
tí startoval jen na pravou ruku, 
a to v kategorii do 85 kg. Hned 
v prvním zápase podlehl pro-
tivníkovi z Maďarska. Konečné 
místo pro Matěje byla brambo-
rová medaile, ke které se musel 
prokousat pavoukem oprav. 
V zápase o medaile a o postup 
do semifinále ho vyřadil stejný 
protivník jako v prvním zápase. 
A tak Matějovou útěchou musí 
zůstat jeho snadná výhra nad 
Holanďanem Nenjtesem, který 
se pravidelně účastní televizního 
seriálu ARM WARS.  

Redy, Go! Rochefort bývá pro 
závodníky zpestřením v tréninku 
na novou sezónu nebo gene-
rálkou před nadcházejícím MS, 
letos konaného v hlavním městě 
Litvy Vilnius. Letos čeká židlocho-
vický klub nábor mladých juni-
orů a juniorek a to během prv-
ního školního měsíce září. Snad 
se podaří vytrénovat velkou 
základnu nadaných nováčků, 
kteří budou reprezentovat židlo-
chovický klub na příštím ročníku 
Redy, Go! Rochefort.  

Na závěr patří poděkování 
Lesům České republiky a Sokolu 
Židlochovice za podporu našich 
reprezentantů.

Zleva: Tomáš Ivičič, Michael Svoboda, Matěj Svoboda | zdroj: AWC Sokol Židlochovice
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Letošní hody pro pořada-
telskou jednotu TJ Sokol Židlo-
chovice začaly již o den dříve. 
Předpověď počasí na hodový 
víkend vypadala žalostně, a tak 
bylo třeba již ve čtvrtek večer 
rozhodnout, jak s letošní orga-
nizací naložíme. Zda uskutečnit 
hody tradičně na náměstí s vidi-
nou katastrofálního výsledku 
jak po kulturní, tak i po ekono-
mické stránce, nebo uskutečnit 
akci v sokolovně. Rozhodli jsme 
se pro náměstí s tím, že se pokusí-
me alespoň částečně eliminovat 
případnou ztrátu. Domluvili jsme 
menší pódium, přičemž bylo nut-
né na sobotní akci odvolat jednu 
kapelu, dechovku. 

Páteční opolední déšť k poled-
ni ustál, a tak se s menším zpo-
žděním mohla odpoledne sta-
vět mája. Večer pak za teplého 
počasí bez deště zahrála skupi-
na Merllin. 

Sobotní ráno nás přivítalo deš-
těm, proto stárci na zvaní museli 
vyrazit bez krojů a bez dechovky. 
Dopolední program na náměstí 
byl neplánovaně poznamenán 
výjezdem hasičského záchran-
ného sboru, který bylo nutno 
přivolat k hodové podmáčené 
máji, která se v noci značně nah-
nula. K večerní zábavě vyhrá-
vala kapela Na2fáze. I přes to, 
že se v okolních obcích blýska-
lo a pršelo již od podvečerních 
hodin, tak v Židlochovicích zača-
lo zázrakem až něco před půlno-
cí. Nicméně ani déšť neodradil 
návštěvníky od zábavy a tance.

Neděle začala hodovou mší 
svatou za účasti stárků v koste-
le. Odpolední průvod však opět 

Židlochovické hody 12.-14. 9. 2014

Oldřich Kahoun
Sokol Židlochovice

Stavění máje na náměstí v Židlochovicích | autor: Miroslav Gergel

Zaznamenali jsme ...

Otevřete-li si odkaz 
na stránky http://www.foto-
historie.cz/, pak si při trošce 
šikovnosti naleznete historické 
pohlednice nejen Židlocho-
vic, ale i jiných měst a obcí. 

Vydařený poslední farmář-
ský trh

Sobotní dopoledne 30. srp-
na patřilo poslednímu, 
v pořadí již čtvrtému letošní-
mu farmářskému trhu. Přes 
nepřízeň počasí, které letošní 
trhy doprovází od samého 
počátku, přišlo na náměs-
tí Míru značné množství jak 
místních, tak přespolních náv-
štěvníků, kteří nelitovali, pro-
tože i tentokrát byla nabídka 
obohacena o nové zboží 
a výrobky. Místní vinaři nabídli 
první letošní burčák a krojo-
vaný harmonikář z Pohoře-
lic vyhrával kolemjdoucím 
k dobré náladě až do samé-
ho konce. Pravidelní prodejci 
se těšili ze své klientely, kte-
rou si za uplynulé 2 ročníky 
farmářských trhů získali nejen 
kvalitou, ale i svým přístupem 
k zákazníkovi. Je s potěšením 
mi sdělit, že i letošní bilance 
našich farmářských trhů byla 
úspěšná, z toho důvodu jsme 
se rozhodli navýšit příští rok 
o jeden říjnový termín. Přesné 
termíny v roce 2015 budou 
včas zveřejněny na stránkách 
města a ve všech dostupných 
městských médiích.

Za město Židlochovice 
Lenka Betášová

Zástupci žerotínských měst 
a obcí se sešli 26. září 2014 
na přátelském setkání v kon-
ferenčním centru židlocho-
vického zámku. Již dříve se 
konala podobná setkání 
v Dřevohosticích a v Přerově. 
Židlochovice připravily pro 
pozvané zástupce prezen-
taci s názvem Příběh žerotín-
ské hrobky, která seznámila 
účastníky se zbudováním čes-
kobratrského kostelíku s hrob-
kou i jejím pozdějším zničením 
a zapomenutím a znovuob-
jevením v roce 1956. Setkání 
připravilo město Židlochovice, 
město Přerov ve spolupráci se 
Židlochovickým vlastivědným 
klubem. Akci finančně pod-
pořil Olomoucký kraj. Podrob-
nější informace naleznou čte-
náři v listopadovém čísle.  

 
Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

poznamenal déšť. Těsně před 
začátkem se spustil hustý liják, 
který naštěstí asi po hodině ustál. 
Průvod, ke kterému vyhrávala 
Lácaranka, tedy začal s hodi-
novým zpožděním. Stárci pak 
byli přijati starostou města před 
radnicí a následovala zábava 
pod májou, včetně zatančení 
moravské besedy našimi stárky.  

Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem sponzorům: panu 
Švaříčkovi za úklid po hodových 
zábavách, Karlově pekárně 
za koláče a dalším za příspěv-
ky na zapůjčení krojů. Pochvalu 
zaslouží rovněž stárci a všichni 
pořadatelé, kteří se celý víkend 
prali s nástrahami počasí.

Průvod stárků | autor: Lenka Betášová

Se začátkem školního roku 
se nám rozbíhá další sezóna 
badmintonových soutěží. V dru-
hé polovině září již mají za sebou 
první individuální turnaj naši nej-
úspěšnější badmintonisté Verča 
Srncová a Ondra Král.

Veronika se druhý zářiový 
týden účastnila republikové-
ho turnaje v kategorii do 19 let. 
A hned svými výkony a také 

Zahájení badmintonové sezóny 2014/2015

Vlastimil Helma
vedoucí oddílu badmintonu

výsledky navázala na svá úspěš-
ná vystoupení z předchozích 
sezón. Dařilo se jí v párových 
disciplínách. Ve smíšené čtyřhře 
společně s Michalem Hubáč-
kem z Prahy dosáhli na bronzový 
stupínek a ve čtyřhře děvčat (se 
svou stálou partnerkou Bertou 
Ausbergerovou) nenašly pře-
možitelky a hned v úvodu sezó-
ny si odvážejí zlato. Tento výsle-
dek katapultoval naši hráčku 
na 1. místo v kategorii doroste-
nek ČR ve čtyhře.

Druhý zmiňovaný zástupce 
Ondřej Král se první týden v září 

účastnil silně obsazeného turna-
je v Benátkách nad Jizerou, kde 
se sešly i zahraniční posily extra-
ligových družstev. I přesto, že se 
Ondrovi nepodařilo vybojovat 
medailová umístění (ve dvouhře 
prohrál s asijskou posilou domá-
cích Benátek), bodovým ziskem 
z tohoto turnaje poskočil v žeb-
říčku na 3. místo v ČR ve dvouhře 
a ve čtyřhře potvrdil svou 4. pozi-
ci v ČR mezi dospělými.

Věřme, že i ostatním hráčům 
Sokola Židlochovice se bude na 
nadcházejících turnajích dařit 
neméně dobře.
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Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
QUICK – Zátoka lží
BOYD – Čtvrtky v parku
FOLLEY – Můj hříšný markýz

Historické romány
ZÁVACKÁ – Šaty pro bohyni
BAUER – Pád císařova zetě
PLAIDY – Marnotratná králov-
na

Romány českých autorů
ŘEHÁČKOVÁ – Životní příběh 
obyčejné ženy
MATYÁŠOVÁ – Lucie v pozici 
stromu
RYTÍŘOVÁ – Jsem mrtvý, 
neplačte

Detektivní romány
MANKELL – Usměvavý muž
JACKSON – Smrtelný hřích
OHLSSON – Sedmikrásky
COBEN – Šest let

Dobrodružné romány
HARPER – Orfeus v podsvětí
TOMAN – Dlouhý oheň smrti

Fantasy romány
PRATCHETT – Sekáč, Čaro-
právnost
HOWEY – Silo
DUNCAN – Šibeniční vrch

Válečné romány
KESSLER – Děvky války, Schir-
merova legie
SCHOM – Americký orel proti 
vycházejícímu slunci

Životopisy
FREIMANOVÁ – Síla věcnosti 
Olgy Havlové
UHDE – Rozpomínky
JORNET – Běhej, nebo zemři

Literatura faktu
WILLSON – Nacistická kněžna

Pravdivé příběhy
HAYES - Odvlečená

Naučná literatura
DOVCOVÁ – Praktická kniha 
pletení
HAY – Miluj své srdce
ECKERTOVÁ – Bezpečnost 
dětí na internetu

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
ŽÁČEK - Zvířátka

Pohádky
336 pohádek na dobrou noc, 
FISCHER – Nejkrásnější pohád-
ky bratří Grimmů

Pohádkové příběhy
BRAUNOVÁ – Rošťák Oliver
MCCALLISTER – Modrý a žlutý 
vláček
SCHIRNECK – No jo, medvěd!

S přibývajícím počtem žáků 
se naše škola začíná potýkat 
s kapacitou vnitřních prostor. Tyto 
potíže je nutno řešit jednak slu-
čováním méně početných tříd 
(pět tříd v loňském 8. ročníku jsme 
sloučili ve čtyři třídy v 9. ročníku), 
jednak přesunem. Od 1. 9. 2014 
je jedna třída 4. ročníku přemístě-
na na Tyršovu ulici. Paní učitelka 
Mgr. Mrázková a asistentka paní 
Honzíková dělají vše pro to, aby 
si žáci na nové prostředí rychle 
zvykli. I tak se potýkáme s nedo-
statkem prostor hlavně na Komen-
ského ulici. Již dvakrát jsme museli 
během září dělat drobné úpravy 
v rozvrhu, abychom optimálně 
využili všech prostor. Půlené hodi-
ny angličtiny ve třetím ročníku 
je obtížné umístit. 

Také zájem o školní družinu 
je vyšší, než můžeme uspokojit, 
přestože jsme v posledních letech 
kapacitu dvakrát navyšovali. Dal-
ší navýšení opravdu nepřichá-
zí v úvahu již vzhledem k tomu, 
že denně převádíme 100 dětí 
do školní jídelny a zpět. Ti z vás, 
kdo je občas potkáváte, víte, 
že to je opravdu pěkný „štrúdl“ 
těch nejmenších dětí. I když se 
snažíme jít ve dvou skupinách, 
je práce našich vychovatelek vel-
mi náročná a nezávidění hodná. 
A žáci 4. a 5. ročníku tuhle cestu 
musí absolvovat sami, protože 
už se do družiny nevejdou. Také 
ve školní jídelně dochází občas 
ke kolapsu, když se potkají naráz 
s ostatními žáky ze „základky“ 
a z gymnázia. Světlým bodem 
v dáli je pro nás uvažovaná pří-
stavba pavilonu 1. stupně na Tyr-
šově ulici za pomníkem. Zřizovatel 
školy, město Židlochovice pracuje 
na přípravě studie a intenzivně 
hledá možnosti finančního zajiš-
tění stavby v řádu desítek milio-
nů. Uvědomujeme si, že než se 
zamýšlená přístavba uskuteční, 
bude již možná opět úbytek dětí 
ve škole, ale i ty si zaslouží komfort, 
mít jídelnu na dosah a nemuset 
denně a za každého počasí trávit 
více než hodinu času výpravou 

Školní rok 2014-15 na základní škole

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

na oběd a zpět.
V letošním roce máme 

na 1. stupni po dvou třídách 
v ročníku (220 žáků) a na druhém 
stupni po čtyřech třídách v roč-
níku (432 žáků). Ve škole pracuje 
55 pedagogických pracovníků 
a 8 správních zaměstnanců. 

 Od 15. září mohou žáci navště-
vovat 53 kroužků, které jsou zamě-
řeny jednak na rozvoj dovedností 
a zájmů, jednak na doučování 
a pomoc žákům doplnit mezery 
v učivu. 

I v letošním školním roce využí-
váme spolupráce se středními 
školami a Pedagogickou fakultou 
MU Brno. Naši žáci budou v rám-
ci výuky navštěvovat laboratoře 
a dílny na odborných učilištích. 
Ve čtvrtek 23. 10. přijedou k nám 
do školy zástupci ze Střední školy 
polytechnické Brno a vycházejí-
cím žákům zblízka představí jed-
notlivá řemesla na stáncích s prak-
tickými ukázkami. Na to naváže již 
tradiční Burza středních škol, která 
se uskuteční 4. 11. v sokolovně 
a která je součástí celého kom-
plexu kariérového poradenství 
na naší škole.

Ráda bych vyslovila veliké 
poděkování desítkám rodičů, kte-
ří jsou našimi skutečnými partnery 
a v rámci svých, mnohdy skrom-

ných, možností nám pomáhají na 
exkurzích a výletech, při přípravě 
celoškolních akcí nebo v roli spon-
zorů. Vysoce si cením výborné 
spolupráce s rodiči ve spolku rodi-
čů a ve školské radě. V poslední 
době se ke mně několikrát a z růz-
ných zdrojů dostaly informace, 
jak hezky o naší škole řada z vás 
mluví. Pro nás je to projev uznání, 
ale také závazek.

Poděkování patří také našim 
žákům, kteří nás skvěle reprezen-
tují, ať už ve sportovních či vědo-
mostních soutěžích, hlásí se k naší 
škole a jako absolventi dělají naší 
škole dobré jméno.

Nám všem „školou povin-
ným“ přeji úspěšný školní rok, klid 
na práci a hodně tvůrčích nápa-
dů a sílu je naplňovat. Děkuji 
zaměstnancům školy, ať jde jak 
o vyučující, vychovatelky, asis-
tentky a další pedagogické pra-
covníky, tak paní školnici, hospo-
dářku, uklízečky, pana údržbáře 
- ti všichni se starají o to, aby škola 
dobře fungovala a měla dobré 
jméno. Snad nenosím „růžové brý-
le“, když se mi zdá, že svou práci 
odvádějí většinou velmi dobře 
nebo výborně. Těch pár výjimek, 
kde se občas něco zadrhne, nám 
připomíná, že je vždycky ještě 
co zlepšovat.

V letošním roce jsme se rozhod-
li postoupit ve výchově našich 
žáků ke  třídění odpadu o stupí-
nek výše. Kromě třídění papíru 
a plastů jsme se rozhodli propa-
govat mezi dětmi a jejich rodiči 
i ekologickou likvidaci textilu. 
Navázali jsme spolupráci s firmou 
Revenge a.s., která nám nabíd-
la sběrný box. Tento box jsme 
umístili u školní budovy na Tyršo-
vě ulici. Sesbírané oděvy budou 
z 96 % recyklovány a následně 
využity v nejrůznějších odvětvích 

Ekologická výchova 
na ZŠ Židlochovice

Mgr. Ivana Koždoňová
zástupkyně ředitelky

průmyslu. V uplynulém roce firma 
zachránila 4 700 000 kg oděvů, 
které by jinak skončily na sklád-
ce komunálního odpadu. Rádi 
bychom i vám nabídli spoluprá-
ci na tomto ekologickém pro-
jektu. Můžete své nadbytečné 
textilie odkládat do kontejneru 
zdarma. Věci by měly být čisté 
a zabalené do igelitových sáčků 
nebo pytlů. Firma garantuje svoz 
nastřádaného materiálu jednou 
týdně, sběrné místo nepřetržitě 
monitoruje a případné dřívější 
přeplnění likviduje do 12 hodin. 
Doufáme, že tato nová sběrná 
nádoba vám pomůže ve snaze 
o ekologické chování.
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Nové knihy ...
Detektivní příběhy
BREZINA – Úkryt hraběte Drá-
kuly, Děsivé tajemství, Nestvů-
ra z Dračího jezera

Dobrodružné příběhy
HORA – Dobrodružství v kou-
zelné knihovně

Humorné příběhy
LOWERY – Jenom ponožky 
nestačí
PIERCE – Velkej frajer Nate 
– 3., 4. a 5. díl

Fantasy příběhy
MARZI – Poslední čarodějka
PRIESTLEY: Pan Krátur

Dívčí romány
ŘEHÁČKOVÁ – Trojka správ-
ných kamarádů
AVALLONE – Ocelové město

Naučná literatura
MART – Gigantické stroje
MICHÁLEK – Moje první fran-
couzština

Eva Procházková
knihovnice

Zveme srdečně všechny rodiče 
a děti do herniček, které od září 
probíhají v MC Robátko od pon-
dělí do čtvrtka vždy od 9:30 
do11:00 h. 

Pondělí: BROUČCI A BERUŠKY, 
POJĎTE SI HRÁT! Je určena pro 
děti ve věku 1,5-3 roky. Maximál-
ní počet ve skupince je 10 dětí. 
Čeká vás společný program 
ve formě říkanek, písniček a her, 
následuje volná hra. Vedou: Pav-
la Foldynová a Veronika Fojtíko-
vá

Úterý: TVOŘIVÁ HERNIČKA 
„SPOLU“. Je určena pro děti 
od 6 měsíců do 3 let. Zde se bude 

Letos se s herničkami v MC Robátko roztrhl pytel!

Mirka Šenkyříková
Mateřské centrum Robátko

tvořit z přírodních materiálů, zpí-
vat, hrát na nástroje, tančit i trá-
vit čas v přírodě a volnou hrou. 
Na každou herničku je třeba se 
přihlásit formou SMS, kapaci-
ta omezena. Vedou: Světlana 
Zapadlová a Dana Bekker Vej-
borná

Středa: DOBRODRUŽNÁ HER-
NIČKA ANEB NA CO SI DNESKA 
BUDEME HRÁT? Čeká vás pro-
gram s říkankami a písničkami 
a taky trochu cvičení. Následu-
je volná hra. Vedou: Markéta 
Tarczewska a Simona Fišerová

Čtvrtek: SPORTOVNÍ HERNIČKA. 
V této herničce si s dětmi zacvičí-
te a pohrajete s míči, pak si bude-
te volně hrát. Vedou: Simona 
Fišerová a Vendula Köhlerová

V herničkách se rozhodně 
nebudete nudit ani při volné 

hře. Tento rok přibylo v Robátku 
několik nástěnných herních prvků 
pro nejmenší děti, a ani mamin-
ky s miminky nebudou ochuze-
ny. Mohou si v Robátku na svém 
vlastním miminku vyzkoušet textil-
ní kolébku hacku, kterou miminka 
milují. 

Všechny herničky jsou pro členy 
MC Robátko zdarma, pro ostat-
ní 30 Kč za návštěvu.  Členství je 
možné zakoupit v rámci herničky 
nebo jiného kroužku. Veškeré kon-
takty na lektorky herniček a více 
informací naleznete na webu 
Robátka www.mcrobatko.cz 

Všem maminkám, které hernič-
ky povedou, děkuje za ochotu 
a nápady Mirka Šenkyříková

info@mcrobatko.cz
www.mcrobatko.cz

V sobotu 6. září 2014 jsem se 
s rodinou zúčastnil výletu auto-
busem na zajímavá poutní mís-
ta. Protože se mi to moc líbilo, 
chtěl bych stručně vylíčit zážitky 
z cesty.

Vyrazili jsme po 6. hodině 
ranní z autobusového nádraží 
v Židlochovicích. Prvním cílem 
byla návštěva starobylého 
kláštera v Želivi, spojená s jeho 
prohlídkou, lákavým cílem byla 
rozhodně i prohlídka místní-
ho malého pivovaru, spojená 
s ochutnávkou piva. Cesta nej-
prve probíhala v klidu, zřejmě se 
po ránu ještě většina poutníků 
v plném autobusu postupně pro-
bouzela do sobotního rána. Ale 
asi po hodině někteří nevydrželi 
a začalo se vesele zpívat a dis-
kutovat. 

Po příjezdu do Želivi začala 
nečekaná legrace – chaos při 
kupování vstupenek, u některých 
následovalo hledání koupených 
a vzápětí omylem zahozených 
vstupenek všude, včetně košů, 
domlouvání dalšího postupu 
a odvolávání domluveného... 
Naštěstí se situace konsolidova-
la, a tak mohlo dojít k prohlíd-
ce. Klášter je pěkný, opravuje se 
a vaří tu opravdu výborné pivo, 
ochutnávali v podstatě všichni. 
Průvodce nám vylíčil o pivu vše 
včetně jeho historie a ochotně 
odpovídal na otázky.  Pivo evi-
dentně všem chutnalo, hlavně 
patnáctka byla vynikající, její 
plná chuť se dala doslova kou-
sat. Po prohlídce následoval 
oběd. Polévka byla sice „lovec-
ká“ (co si nevylovíš, to nemáš), 
ale dobrá a řízek s bramborem 
a okurkou výborný. 

Po obědě se s námi přišel roz-
loučit pan opat a následoval 
přesun na poutní místo Křemeš-

Jak jsme putovali …

Josef Dvořák
Žabčice 

ník. Kostel v lese na kopci i celý 
okolní areál se postupně opra-
vují a naše vstupné za prohlídku 
přispěje na opravy. Mladý prů-
vodce se sice snažil, ale ještě to 
nebylo dokonalé, i tak jsme viděli 
velmi pěkné poutní místo.

Z Křemešníku jsme jeli za hlav-
ním cílem akce – návštěvou 
Číhoště, což je malá vesnička 
u Ledče nad Sázavou, kde se 
11. 12. 1949 odehrál tzv. číhošťský 
zázrak, když se během mše sva-
té v tamním kostele pohnul 
půlmetrový kříž na oltáři několi-
krát ze strany na stranu a zůstal 
vychýlen vpřed a pootočen ke 
kazatelně, směrem na západ. 
Kněz Josef Toufar, během jehož 
kázání k tomu došlo, byl násled-
ně uvězněn a nakonec během 
výslechů ubit příslušníky smutně 
proslulé StB. Návštěva kostela 
byla umocněna vyprávěním ži-
jící svědkyně paní Lebedové, 
která nám vylíčila své vzpomínky 
a zážitky a ochotně odpovídala 

na všechny otázky přítomných.
Posledním bodem programu 

byla návštěva Luže – poutního 
kostela Panny Marie Pomocnice 
křesťanů na Chlumku. Po mírném 
bloudění kvůli objížďkám a uza-
vírkám silnic jsme tam nakonec 
dorazili. Je to nádherné místo 
a skvělý barokní kostel je oprav-
dová bomba. Po krátké mši nám 
místní pan kostelník podal velice 
poutavý výklad o historii místa 
a kostela a nedalekého hradu 
Košumberka. A to už byla tma 
a nejvyšší čas vyrazit k domovu. 

Celý výlet byl prima, užila se 
spousta legrace a poznali jsme 
zajímavá a hezká místa naší 
vlasti. Hlavním zdrojem zábavy 
se ukázal nezničitelně optimis-
tický a stále pozitivně naladě-
ný pan farář ze Židlochovic, 
za organizaci a spoustu starostí 
s akcí chci tímto poděkovat 
hlavnímu organizátorovi panu 
Martinu Hladkému. Díky!

V týdnu od 6. do 12. října se 
v desítkách českých a morav-
ských měst uskuteční jedenác-
tý ročník sbírky Postavme školu 
v Africe, kterou pořádají skauti 

Postavme školu v Africe

Ondřej Novák
skautské středisko Hrozen

ve spolupráci s Člověkem v tísni. 
Sbírka je zaměřena na stavbu 
škol a podporu vzdělávání v Eti-
opii.

Z peněz vybraných v uply-
nulých ročnících se postavilo 
již 15 škol pro více než 4000 dětí.

V úterý 7. října dopoledne 
můžete potkat skauty v kro-
jích s kasičkami v ulicích Židlo-

chovic a během celého týdne 
od 6. do 10. října máte možnost 
přispět na základní škole a gym-
náziu. V neděli 12. října si můžete 
se svými dětmi přijít vyzkoušet 
různé disciplíny s africkou temati-
kou na Africké odpoledne, které 
se uskuteční od 14 do 17 hodin 
v areálu Robertovy vily.
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V zářijovém čísle jste se zmi-
ňoval o svých zálibách. Nezmí-
nil jste se však o tom, že jako 
autor připravujete učebnici 
traumatologie. Můžete k tomu 
něco sdělit našim čtenářům? 

Úrazová nemocnice v Brně 
má dlouholetou tradici v post-
graduálním vzdělávání úra-
zových chirurgů. Poslední 
učebnice, na které jsem se též 
podílel, vyšla v roce 2002. Nové 
léčebné metody, hlavně méně 
invazivní, a nové implantáty 
pro léčení zlomenin si vyžádaly 
přepracovaní a rozšířené vydá-
ní učebnice. Byl jsem pověřen 
se tomuto úkolu jako vedoucí 
autorského kolektivu věnovat. 
Jednotlivé kapitoly psalo více 
než dvacet odborníků z celé 
republiky. 

Pojďme od profesních 
záležitostí k vašim zálibám, 

k nimž patří mimo jiné i vinař-
ství. Do povědomí veřejnosti 
jste vstoupil jako neúnavný 
nadšenec a organizátor odbor-
ných vinařských seminářů, 
v nichž navazujete na slavnou 
éru židlochovického vinařství.  

Začalo to v roce 2007, když 
místní organizace zahrádkářů 
slavila 50. výročí a zároveň měs-
to  vzpomínalo 770 let od první 
písemné zmínky. Chtěli jsme 
připravit něco mimořádné-
ho. Tehdy se zrodila myšlenka 
v renovovaném sále Masaryko-
va kulturního domu paralelně 
k tradiční výstavě vín malopěs-
titelů uspořádat výstavu profe-
sionálů. Ujalo se to. Lidem se 
akce velice líbila a letos jsme to 
v této podobě zorganizovali už 
po osmé. Mimochodem jsme 
právě v roce 2007 představili 
k tomuto jubileu krásný krát-
ký film o Židlochovicích a jeho 
vinařství s názvem Na břehu 
řeky Svratky. Ujalo se také hes-
lo, které navrhl pan starosta 
Helma: Židlochovice – brána 

Rozhovor s prof. MUDr. Peterem Wendschem, CSc.

Karel Vavřík
do vinařského kraje. 

Nedávno jste mi naznačil, 
že chystáte exkurzi do vinných 
sklepů… 

Ano. Byli jsme několikrát 
na vinařských stezkách v Dol-
ním Rakousku. Poté, co jsem 
navštívil krásné sklepy v našem 
okolí s degustací jedinečného 
moravského vína, jsem si řekl, 
že by bylo vhodné navštívit 
sklepy na jižní Moravě. Chys-
tám v listopadu ve spoluprá-
ci s městem a ZO ČZS zájezd 
do třech sklepů, a to v Husto-
pečích k firmě Baloun, do Tem-
plářských sklepů v Čejkovicích 
a do vinného sklepa ve Vrbici. 

K dalším vašim zálibám patří 
historie. Co vás vedlo k založení 
Židlochovického vlastivědného 
klubu? 

Přivedli mne k tomu místní 
historikové. Zjistili v posledních 
letech spoustu zajímavos-
tí.  Zmínil jsem se, že je nutno 
tuto činnost lépe koordinovat. 

To se podařilo, avšak je třeba 
ještě zapojit další občany, kte-
ré historie také zajímá a kteří 
chtějí s vlastivědným klubem 
spolupracovat. Tady jsme 
teprve v počátcích. Snad nás 
také posune dopředu spolu-
práce s Místní akční skupinou 
Pohořelice – Židlochovice. 
Iniciativa počítá s podporou 
evropských fondů. Na finanční 
podporu zatím čekáme. Třeba 
se nám podaří získat prostředky 
na rekonstrukci tzv. Švestkova 
domu na Sboru. I publikač-
ní činnost je nákladná a bez 
sponzorů není možná. 

Děkuji za rozhovor.

Zvony – původně kovové 
nádoby - byly použity poprvé 
snad v Číně. Odedávna primár-
ně sloužily pro svolávání lidí. Své-
ho času je pak převzala antika 
jako soukromé i veřejné svoláva-
cí nástroje. 

Pro křesťanství měly zpočátku 
svoji důležitost především v kláš-
terním prostředí, kde postupně 
nahrazovaly dřevěné klepačky 
(dnes se používají během veliko-
nočních svátků). Z křesťanských 

klášterů se zvony šířily na západ 
pravděpodobně přes potulné 
mnichy do života obcí. 

Jejich funkce je stále stejná 
– slouží pro svolávání věřících 
či slavnostní doprovázení začát-
ků bohoslužeb i dobu během 
nich. Jde o krátká znamení zvo-
nů pro ty, kteří zůstali doma, pro-
to se může zvonit při evangeliu, 
proměňování … Tím se umožní 
v duchu napojit se ke slavení.

Od 12. století se nevyužíval 
pouze jeden zvon, ale vytvá-
řela se z nich skupina, vznikaly 
tedy první zvonice. Jednotlivým 
zvonům se přisuzovaly speciál-

Známé a méně známé symboly kolem nás - zvony, zvonky

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD.

1894 
V říjnu byla v domě č. p. 139 

otevřena opatrovna dětí (mateř-
ská školka).

 
1964
21. října bylo ve městě pociťo-

váno slabé zemětřesení. K žád-
ným škodám nedošlo

1934
Židlochovický farář P. Jan Burk, 

který byl jedním z nejaktivnějších 
kulturních pracovníků města, 
napsal – kromě obsáhlé histo-
rické práce o židlochovických 
domech a jejich obyvatelích - 
také dvě divadelní hry z místního 

Čtyřka v dějinách Židlochovic – 9. část

Karel Vavřík
prostředí. Tou první je Šlechtický 
znak – zapomenutý obraz ze živo-
ta a historie městečka Židlocho-
vic o čtyřech jednáních, jedné 
přeměně a scéně na hřbitově; 
poslední jednání se odehrává 
1. června 1720. Tuto divadelní 
hru hrál židlochovický Orel 1. lis-
topadu 1934 v Národním domě. 
Je velká škoda, že se nikde 
nezachoval rukopis této hry, kte-

rá byla dle paměti tehdejších 
současníků velmi pozoruhodná 
a zajímavá. 

Další hrou, kterou P. Jan Burk 
napsal, byla Hra o zvonu Urbanu, 
kterou hráli i v Nosislavi. I tato hra 
byla jistě v historickém podání 
faktů, jak to Burk dovedl, velice 
zajímavá. Ani tento rukopis se 
nezachoval. 

Z Kroniky Ozvěny věků a dní 

ní funkce – klekáníček – Anděl 
Páně, ke křtu, umíráčky. Kolem 
r. 1200 vznikly malé oltářní zvonky 
– tintinabula – vyzvánění při pře-
nášení eucharistie nemocným, 
upozornění na hlavní části mše 
svaté. Slouží i k profánním úče-
lům – požár, občanské slavnosti. 

Zvonění obecně slouží jako 
výraz radosti lidí. Vedle zmíně-
né náboženské oblasti se zvony 
používaly i jako signál – varová-
ní, např. při požáru či přírodních 
katastrofách.

Židlochovická zvonice je evi-
dovaná soupisu městského 
majetku, tři umístěné zvony však 

patří římskokatolické církvi. Nej-
starší z nich je již z r. 1515. 

Jeden zvon (umíráček) je také 
umístěn v kostele Povýšení svaté-
ho Kříže. Od r. 2009 se na něj kvů-
li špatnému technickému stavu 
stolice nezvonilo. Počátek oprav 
souvisel s rekonstrukcí havarijního 
stavu věže kostela, tj. s r. 2012. 
Kvůli bezpečnému budoucímu 
užití se poškozené části stoli-
ce musely vyměnit za jádrové 
dubové dřevo.

V případě potřeby je možné 
tento kostelní zvon využít.
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Jak se co nejlépe postarat o seniory?

Adriana Hollandová
Centrum vzdělávání všem

V Rajhradě u Brna se začát-
kem října tohoto roku otevře 
nový domov pro seniory Akátový 
dům. Jedná se o nový a krásný 
domov pro seniory, který poskytu-
je kvalitní bydlení se sociální péčí. 
O výhodách a přínosech Akáto-
vého domu pro seniory jsme si 
povídali s paní Mgr. Večeřovou 
z vedení Akátového domu:  

Na začátek otázka, která mě 
osobně zajímá – proč „Akátový 
dům“?

Ve vnitřním parku se nachází 
nádherný vzrostlý akát, a senioři 
se tak mohou těšit na to, že jim 
strom v letních dnech poskytne 
příjemný stín. 

Proč by měli senioři, popř. 
jejich rodiny uvažovat o bydlení 
v Akátovém domě?

Akátový dům se vyznačuje 
výbornou dostupností veškeré 
občanské vybavenosti, a proto 
si senioři mohou nakoupit, zajít 
na poštu či do lékárny a vyřídit 
spoustu věcí sami, bez pomoci 
druhých a bez pocitu, že jsou na 
někom závislí. 

Tzn., že je určený převážně pro 
aktivní a samostatné seniory?

Ne, v Akátovém domě jsou 
k dispozici pečovatelky a hos-
podyně, jejichž služby senioři 
mohou, ale nemusí využívat. 
V okamžiku, kdy se zdravotní stav 
seniora zhorší, nastupují hospody-
ně a pečovatelky, které jsou při-
praveny se vším pomoci.

Je Akátový dům něčím výji-
mečný?

Naši klienti oceňují především 
skutečnost, že čerpají a platí 
pouze takové sociální služby, 
o které mají zájem a které sku-
tečně potřebují. 

A nakonec, co by jste popřála 
Akátovému domu a jeho obyva-
telům.

Přeji všem obyvatelům Aká-

tového domu, aby se jim jejich 
nové bydlení líbilo a aby si pod-
zim života užívali plnými doušky. 
Akátovému domu přeji, aby byl 
místem, kde jsou spokojeni jak 
jeho obyvatelé, tak zaměstnan-
ci, kteří se o obyvatele starají.

Akátový dům, Městečko 52, 
Rajhrad; tel.: 776 479 455 ; e-mail: 
info@senbydleni.cz www.sen-
bydleni.cz

Představa krásného pohodo-
vého léta se sice zcela nenaplni-
la, ale z hlediska projevů počasí 
bylo velmi zajímavé. Typické léto 
nastoupilo brzy a také poměr-
ně brzy skončilo. Trvalo celé dva 
měsíce, ale bohužel se netrefi-
lo do školních prázdnin. Navíc 
(s výjimkou června) bylo poměrně 
deštivé, a tak se plánování dovo-
lených stalo velkou loterií. Ve srov-
nání s loňským velmi horkým létem 
bylo o poznání chladnější, ale pře-
sto se daly najít výrazně teplé dny 
(zejména v první polovině června). 
Vlhký charakter měsíců měl pak 
za následek pravé houbařské žně. 
Teď již vládu pevně převzal pod-
zim, a tak můžeme letní měsíce 
dodatečně zhodnotit podrobněji. 

Letošní červen se po velkých 
teplotních výkyvech zařadil mezi 
teplotně průměrné, srážkově pak 
byl s výjimkou posledních dvou 
dnů výrazně suchý. Po chladněj-
ším úvodu přišly na přelomu první 
a druhé dekády extrémně teplé 
dny s přepisem maximálních tep-
lot (bylo překonáno červnové 
maximum). Po zbytek měsíce pak 
už převládalo teplotně rozkolísané 
počasí s teplotami v blízkosti nor-
málu (+21 °C až +30 °C). Srážkově 
byl měsíc velmi suchý, bouřka a 
výrazné srážky poslední dva dny 
pomohly snížit výrazný deficit. Prů-

měrná měsíční teplota vyšla +19,28 
°C (odchylka +0,60 °C), naprše-
ných 30,5 mm srážek představu-
je mírně podprůměrných 49,9 %. 
Maximální teplotu +37,5 °C jsem 
zaznamenal 10. června (absolutní 
červnový rekord), minimální hod-
notu +8,3 °C jsem naměřil 2. červ-
na. Nadprůměrný byl počet let-
ních dnů (19) a tropických dnů (7), 
tropické noci (minimální teplota 
nad +20 °C) se letos nevyskytly. 
Srážky padaly pouze v 5 dnech, 
jen 2x byly vyšší než 10 mm. Bouř-
ka se vyskytla dvakrát. Vzhledem 
k letošnímu teplému vývoji počasí 
dozrály meruňky již 20. června. 

První prázdninový měsíc se cho-
val typicky letně. Střídaly se teplé 
(horké) dny s těmi chladnějšími 
(nebylo jich ale mnoho), slunečné 
počasí s bouřkami a přeháňkami. 
Naštěstí bez zásadnějších nega-
tivních projevů. Denní teploty se 
pohybovaly v širokém rozpětí od 
+21 °C do +35 °C. Vyskytly se dvě 
horké vícedenní vlny s teplotami 
nad +30 °C. Srážky byly rozděle-
ny poměrně rovnoměrně (dešti-
vější byla druhá polovina měsíce, 
výrazně suchý byl první týden) 
a měly spíš charakter přeháněk 
(v bouřkách). Průměrná teplota 
lehce překročila dlouhodobý nor-
mál, +21,97 °C přestavuje odchyl-
ku +1,31 °C, napršených 88,8 mm 
představuje mírně nadprůměr-
ných 132,5 %. Vyšší byl počet let-
ních (26) a tropických (12) dnů. 
Maximální teplotu měsíce +35,1 °C 

Deštivé léto 2014 

Ing. Karel Král
jsem zaznamenal 20. července, na 
minimální hodnotu +10,2 °C klesla 
teplota hned první den v měsí-
ci. Nezaznamenal jsem žádnou 
tropickou noc. Bouřky se objevily 
v 5 případech. Sklizeň obilí začala 
letos již poměrně brzy (7. červen-
ce). Rekordní teploty jsem přepiso-
val celkem ve 2 případech. 

Druhý prázdninový měsíc 
za představou léta dosti zaostával. 
První třetina byla ještě ve znamení 
typického letního počasí, když se v 
úvodu objevily nějaké srážky a tep-
loty byly v příjemném rozpětí +25 
°C až +31 °C. Následovalo ochla-
zení s poměrně častými (a někdy i 
vydatnými) srážkami a teplotami, 
které nepřekročily +25 °C (občas 
nedosahovaly ani +20 °C). Toto 
počasí vydrželo až do konce měsí-
ce. A tak nepřekvapí skutečnost, 
že srpen teplotně zaostal za svým 
normálem, průměrná teplota 
+18,35 °C představuje odchylku -
1,82 °C. Srážkově pak vyšel mírně 
nadnormální, spadlých 99,4 mm 
srážek představuje 169,3 % nor-

málu. Teplotní charakteristiky také 
zaostávaly, letních dnů bylo jen 
11, tropické dny byly jen 4. Na 
maximální teplotu +31,0 °C se tep-
lota dostala 9. srpna, minimální 
hodnotu +6,7 °C jsem zaznamenal 
25. srpna (jedná se o druhou nej-
nižší teplotu v srpnu). V měsíci se 
objevily 4 dny s bouřkou. Loni jsem 
přepisoval maximální teploty, letos 
došlo ve třech případech ke změ-
ně v minimálních hodnotách. 

Po letních houbařských žních 
a poměrně nevydařeném poča-
sí v době židlochovických hodů 
(i když bylo nakonec o poznání 
lepší, než předpovědi hlásaly) 
se snad počasí umoudřilo a ješ-
tě nás čeká představa (a snad 
i skutečnost) babího léta. Deštivé 
počasí posledních dvou měsíců 
naopak příliš nepřálo vinařům 
a dle informací ani produkce 
z palíren nebude nijak růžová. Tak 
snad následující projevy počasí 
budou lákat k výletům a vizuální 
krásy podzimní přírody nás ales-
poň zahřejí na duši. 

Ilustační foto | zdroj: internet
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Ve středu 8. října 2014 pořádá 
Dům léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa v Rajhradě  již třinác-
tý ročník benefiční akce „Koláč 
pro hospic“, která se uskuteční 
od 9 do 17 hodin tradičně v cen-
tru města Brna na rohu ulic Pan-
ské a Masarykovy, na náměstí 
Míru v Židlochovicích a v Rajhra-
dě.  Od 10 do 15.30 hodin podru-
hé v Ivančicích na Palackého 
náměstí a nově také ve Šlapani-
cích na ulici Čechově u nákup-
ního střediska.

Již 15 let hospic sv. Josefa v Raj-
hradě poskytuje specializovanou 
péči nevyléčitelně nemocným 
i jejich blízkým. Charitativní akce 
je pořádána u příležitosti Světo-
vého dne hospicové a paliativní 
péče a jejím cílem je seznámit 
veřejnost s hospicovou proble-
matikou, informovat o tom, co je 
hospicová a paliativní péče, 
komu hospice slouží a jak mohou 
hospice pomoci občanům. 

Pozitivní ovlivňování veřejného 
mínění o tomto tématu je pro 

nás velmi důležité a naší snahou 
je, aby hospicová péče byla 
dostupná opravdu všem, kdo ji 
potřebují. Počet umírajících v kli-
du, bez bolesti, důstojně a v kru-
hu blízkých, prostě tak, jak si 
konec lidského života zaslouží, je 
totiž stále velmi nízký, a to přede-
vším z důvodu neinformovanosti 
široké veřejnosti o možnostech 
paliativní péče.

Součástí prezentace na stán-
cích přímo od hospicových 
zaměstnanců a dobrovolníků je 
veřejná sbírka, při které je pro 
dárce za dobrovolný příspěvek 
odměnou a poděkováním slad-
ký koláč. Výtěžek sbírky je použit 
výhradně na úhradu léků tišících 
bolest pro těžce a nevyléčitel-
ně nemocné pacienty hospice, 
které nejsou hrazeny zdravotními 
pojišťovnami. Tyto léky umožní 
poskytnutí špičkové paliativní 
léčby bolesti a pomohou paci-
entům prožít poslední chvíle živo-
ta co nejdůstojněji a snesitelněji.

Záštitu nad benefiční akcí pře-
vzal hejtman Jihomoravského 
kraje JUDr. Michal Hašek. 

Velké poděkování patří před-
ním brněnským pekárnám Del-
ta a.s., Penam a.s., Globus k. s., 

Za váš dobrý skutek sladká odměna!

Ing. Hana Bělehradová
DLBsH sv. Josefa v Rajhradě

Karlově pekárně s. r. o. v Židlo-
chovicích a Střední škole potra-
vinářské, obchodu a služeb Brno 
- Charbulova, které zdarma 
věnují výborné koláče různých 
náplní a umožní nám tak, aby-
chom tuto benefiční akci mohli 

uskutečnit.
Přijďte se podívat za námi 

na naše stánky, dozvědět se ně-
co více o možnostech paliativní 
péče v ČR a podpořit dobrou 
věc! Všem dárcům děkujeme.

9Různéwww.zidlochovice.cz
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Máte doma oblečení v dob-
rém stavu, které již nenosíte a 
nevíte co s ním?

Darujte je Charitě! 
Pomůžete zásobovat charitní 

šatníky, sloužící zdarma lidem 
v nouzi po celém regionu Jiho-
moravského kraje.

Přispějete k ochraně životního 
prostředí – recyklaci nepoužitel-
ného textilu.

Umožníte vytvořit pracovní 
uplatnění pro lidi znevýhodně-
né na trhu práce v charitních 
třídírnách v Brně a Jihlavě, kde 
se darovaný textil třídí.

Podílíte se na servisu dodáv-
ky ošacení sociálně potřebným 
pro obce, města i jiné poskyto-
vatele sociálních služeb v regi-
onu.

Rozvíjíte sociální podnikání, 
z jehož výtěžku podporujeme 
charitní služby pro lidi v nouzi.

Co můžete darovat?
• vše zachovalé, čisté, nepo-

Sběr textilu

Ing. Hana Bělehradová
Oblastní charita Rajhrad

škozené
• letní a zimní oblečení - pán-

ské, dámské, dětské 
• lůžkoviny, prostěradla, utěr-

ky, ručníky, záclony, polštáře, 
deky

• látky - minimálně 1 m (pro-
síme, nedávejte nám odstřižky 
a zbytky)

• obuv - pouze páry
• batůžky a ledvinky, kabelky, 

tašky, opasky, tkaničky do bot
Modrý kontejner na použitý 

textil označený logem Charita 
ČR najdete od června ve sběr-
ném dvoře. 

Další užitečné věci lze daro-
vat po telefonické dohodě 
na tel. čísle 730 580 160. Více 
na www.dchb.charita.cz/bal-
tazar/.

Děkujeme, že nám pomáhá-
te pomáhat.

MUDr. Slavomír Šmíd, praktic-
ký lékař pro dospělé, oznamuje 
svým pacientům, že od 1. září 
2014 nově nabízí možnost objed-

nání se k vyšetření na určitou 
hodinu. Objednávat se je možné 
telefonicky, či lépe elektronicky 
na stránkách www.mudrsmid.
cz. Z důvodu časové náročnos-
ti je nutné se objednat VŽDY 
k vyšetření na řidičský či zbrojní 
průkaz, preventivní prohlídku 
či prohlídku do zaměstnání.

Aktuality z ordinace MUDr. Slavomíra Šmída

MUDr. Slavomír Šmíd
praktický lékař pro dospělé

Dále dochází k rozšíření ordi-
načních hodin ambulance 
- podrobnosti rovněž na webo-
vých stránkách www.mudrsmid.
cz. Na těchto stránkách budou 
zveřejňovány do budoucna 
i veškeré informace o případné 
úpravě ordinačních hodin, kon-
takty na zastupující lékaře, kon-

takty na spolupracující specialis-
ty apod. 

Od 1. října 2013 je na adrese 
Židlochovice, Masarykova 734  
umístěna rovněž ordinace ALER-
GOLOGIE paní MUDr. Pavlíny 
Kazinotové, www.alergologie-
zidlochovice.cz, telefon 777 266 
624.
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Vydejme se tentokrát na krát-
ký poznávací výlet do Hodo-
nína. Leží při hranici Moravy se 
Slovenskem. Ze Židlochovic je to 
pouhých 40 km. Pokud si k výle-
tu zvolíte termín všedního dne, 
pak budete překvapeni čilým 
ruchem. Samotný Hodonín má 
asi 25 tisíc obyvatel. Do okre-
su Hodonín je zařazeno přes 
80 obcí, a tak je Hodonín přiroze-
ným obchodním i kulturním cen-
trem pro široké okolí.

Původní hradisko bylo prav-
děpodobně založeno v XI. sto-
letí Břetislavem I. Hrad obnovila 
a založila při něm město královna 
Konstancie v roce 1228. V roce 
1301 zde Václav II. přijal uher-
skou šlechtu, která sem přišla pro 
nově zvoleného uherského krá-
le. Během husitských válek pře-
šlo do rukou šlechty, v 17. století 
bylo několikrát dobyto a téměř 
zpustlo. Roku 1742 jej dobyla 
pruská armáda. Koncem 18. sto-

Tip na výlet: Hodonín

Mgr. Karel Vavřík letí založena továrna na tabák. 
Dominanta města Elektrárna 
Hodonín byla uvedena do pro-
vozu v letech 1951–1958. 

Jako turisty nás samozřej-
mě budou zajímat významné 
památky. Rozhodně k nim pat-
ří pomník T. G. Masaryka, který 
se v Hodoníně narodil 7. března 
1850. Pomník, který byl nedáv-
no doplněn reliéfem českoslo-
venských legionářů, nalezneme 
na náměstí 17. listopadu. 

Zámek z roku 1642 je nyní 
budovou Masarykova muzea.

Nevynechejme Dům umělců, 
kde je sídlo Galerie výtvarného 
umění. Jistě zde naleznete hod-
notná výtvarná díla. Měli bys-
te určitě zhlédnout díla malíře 
Joži Úprky i jeho bratra sochaře 
Františka Uprky, Stanislava Lol-
ka, Antoše Frolky, Aloise Kalvo-
dy, Bohumíra Jaroňka a dalších 
uměleckých osobností působí-
cích na Moravě koncem 19. sto-
letí a ve 20. století.  Dům umělců 
(1911–13), sídlo Galerie výtvarné-
ho umění. 

Jistě také nevynecháte kostel 
Foto radnice | zdroj: webové stránky města Hodonín

sv. Vavřince, morový sloup a rad-
nici na Masarykově náměstí. 

Od roku 1979 je Hodonín 
známý svými lázněmi. Využívají 
se jodobromové vody s vysokým 

obsahem jodových solí, které 
slouží k léčbě onemocnění pohy-
bového aparátu a kardiovasku-
lárního systému.

11Různé/ Inzercewww.zidlochovice.cz

Persefona je brněnská orga-
nizace poskytující odborné soci-
ální, právní a psychologické 
poradenství obětem domácího 
násilí, sexuálního zneužívání a 
znásilnění. 

Od roku 2009 poskytuje své 
služby také ve čtyřech poraden-
ských místech mimo Brno, mezi 
které patří i Židlochovice. 

V současné době jsme úspěš-
ně ukončili návazný projekt Při-
jdeme až k Vám 2 – zlepšení 
místní dostupnosti služeb obě-
tem domácího násilí, znásilnění a 
sexuálního zneužívání. Projekt je 
financován z ESF prostřednictvím 
OP LZZ a státního rozpočtu ČR a 
který byl realizován od června 
2011 do května 2014. 

Cílem projektu bylo přede-
vším podpořit ty oběti násilí nebo 
znásilnění, které jsou omezeny 
vzhledem k věku, zdravotnímu 
stavu, sociální izolaci, počtu dětí 

či dalšími překážkami, které jim ztěžují vyhledání pomoci nebo 
dojíždění za službou do většího města. Tento cíl projektu byl 
mimo jiné naplňován stabilizací a rozšířením služeb právního a 
terénního sociálního poradenství v Tišnově, Ivančicích, Slavko-
vě u Brna a Židlochovicích.

Celkově tak bylo v rámci Jihomoravského kraje za dobu trvá-
ní projektu podpořeno více než 600 osob v podobě osobních, 
telefonických a emailových konzultací. 

I přes ukončení finanční podpory z projektu vnímáme díky 
zájmu klientů i spolupracujících odborníků jako důležité zacho-
vat službu odborného sociálního poradenství v Židlochovicích 
i do budoucna. 

Zájemci o službu i stávající klienti tak mohou po předchozí 
telefonické nebo emailové domluvě využívat služby Persefony i 
nadále ve stejné poradenské dny dvakrát měsíčně, tzn. každé 
první pondělí v měsíci v době od 13:00 do 17:00 hodin a každou 
třetí středu v měsíci od 9:00 do 13:00 hodin v Domě s pečovatel-
skou službou, Masarykova 115.

Kontakty:
Mobil: +420 737 834 345
Tel.: +420 545 245 996
Web:  www.persefona.cz
Email: poradna@persefona.cz
  domacinasili@persefona.cz

Občanské sdružení Persefona

Mgr. Iveta Urbánková
sociální praovnice

inzerce
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3.10., 18:00 | GULÁŠ PRO MASARYKA
Beseda s autorkou Milenou Štráfeldovou. Guláš pro Masaryka je zčás-
ti fiktivní rodinnou kronikou vyhlášené hostinské z jihomoravských Žid-
lochovic, která skutečně vařila guláš pro prezidenta T. G. Masaryka.
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  sklepení pod radnicí

4. 10., 10:00 - 12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ + RODIČ
pořádá:  Orel Židlochovice ve spolupráci s komisí sportu
místo:  Orlovna Židlochovice

6. 10., 16:30 - 17:30 | DĚTSKÁ JÓGA S PROFESIONÁLNÍ LEKTORKOU
Ukázková hodina. Vhodné pro děti od 3-9 let (v případě dostateč-
ného počtu budou utvořeny dvě skupiny dle věku dětí). Jóga se 
koná bez rodičů, rodiče čekají ve vedlejší místnosti.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko 
místo:  Mateřské centrum Robátko
cena:  1250 Kč pro členy, 1350 pro nečleny (15 lekcí)
přihlášky:  Věrka Königová, tel.: 605 150 992, 
 e-mail: verakonigova@seznam.cz, 
info: www.mcrobatko.cz

7. 10. 8:00 - 13:00 | POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
Od 6. do 10. října sbírka na Gymnáziu a Zakladní škole v Židlocho-
vicích.
pořádá: skautské středisko Hrozen
místo: náměstí Míru a přilehlé ulice

8. 10., 9:00 - 17:00 | KOLÁČ PRO HOSPIC
pořádá: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
místo: náměstí Míru, Židlochovice

9. 10., 18:00 | KONCERT UČITELŮ ZUŠ ŽIDLOCHOVICE
V programu vystoupí učitelé všech poboček. Uslyšíte skladby pro 
fagot, kytaru a klavír.
pořádá:  Základní umělecká škola Židochovice ve spolupráci 
 s Art Zuš, o.s.
místo: sál židlochovického zámku

11. 10., 9:00 - 12:00 | AKTIVNÍ SOBOTA S JANOU
pořádá:  Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

12.10., 10:00 -12:00 | ZAHÁJENÍ 6. ROČNÍKU ŽIDLOCHOVICKÉ BOW-
LINGOVÉ LIGY - 1. HRACÍ DEN
pořádá:  Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

12. 10., 14:00 - 17:00 | AFRICKÉ ODPOLEDNE
Tematická akce pro děti a rodiče ke sbírce Postavme školu v Africe. 
Na programu budou různé disciplíny pro děti s africkou tematikou. 
Během akce bude možné přispět na sbírku Postavme školu v Africe
pořádá: Skautské středisko Hrozen
místo: areál Robertovy vily
info: www.strediskohrozen.cz
vstupné: dobrovolné

12.10., 17:00 | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ S ČAJOVNOU - MAROKO
Čajovna od 17:00 hodin, od 18:00 hodin program.
pořádá: Inspiro o. s.
místo: sklepení pod radnicí
vstupné: dobrovolné, ochutnávka tradičního čaje
povídá:  Míša a David Kopečkovi

19. 10., 14:00 | DRAKIÁDA
Uvítáme hlavně ručně vyráběné draky.
pořádá: Skautské středisko Hrozen
místo: sraz u staré radnice
info: www.strediskohrozen.cz

Kulturní kalendář - říjen 2014
19. 10., 15:00 | ROK ČESKÉ HUDBY
Koncert v kostele.
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo: kotel Povýšení sv. Kříže
vystoupí:  ŽDS Skřivánek, ženský sbor Gloria Brunensis, 
 Marek Otýpka, Marta Hanáková

26.10., 17:00 | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ S ČAJOVNOU - NIKARAGUA
Čajovna od 17:00 hodin, od 18:00 hodin program.
pořádá: Inspiro o. s.
místo: sklepení pod radnicí
vstupné: dobrovolné, ochutnávka tamní kávy
povídá:  Lukáš Nevěděl

29.10., 15:00 - 17:00 | DĚTSKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ
Kategorie 1. - 5. třída (zábrany), 6. - 9. třída (bez zábran)
pořádá:  Orel Židlochovice ve spolupráci s komisí sportu
místo:  Orlovna Židlochovice

30.10., 19:30| JAZZ ZA KOMÍNEM
Vystoupí trumpetista Laco Deczi s kapelou.
pořádá:  zahradnické centrum Hortis a Městské kulturní středisko
místo: restaurace Za komínem
vstupné: 130 Kč bez místenky, 150 Kč s místenkou

PŘIPRAVUJEME:
1.11. | BOWLINGOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC - DOSPĚLÍ
pořádá:  Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

2.11., 10:00 -12:00 | 2.HRACÍ DEN ŽIDLOCHOVICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
pořádá:  Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

13. 11., 18:00 | TAK NÁM ZABILI FERDINANDA
Beseda s autorem Martinem Ježkem, beseda bude doplněna pro-
jekcí fotografií z knihy.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Orlovna Židlochovice

INSTALATÉR – Jiří Kavalíř
- veškeré instalatérské práce: voda, topení, kanalizace, plyn
- běžné opravy i havárie
- montáž a výměna kotlů, radiátorů, sanitární techniky
- ústřední a podlahové vytápění
- rekonstrukce koupelen (i formou na klíč)
- cenová nabídka zdarma

Sportovní 885, Židlochovice, tel.: 608 861 806

inzerce

Hledám bydlení v Židlochovicích a v okolí - menší RD se zahrádkou 
nebo byt 2-3 + 1 s balkonem. Tel: 722 063 341.

MUDr. Slavomír Šmíd
S rozšířením činností naší ordinace souvisí i otevření nového 
studia THAI SUAI - originálních thajských masáží, prová-
děných rodilými Thajkami. Přijďte vyzkoušet, odpočinout si a 
načerpat nových sil v útulném prostředí. Využijte nově nabíd-
ky dárkových poukazů, masáží i pro těhotné a věrnostní akce 
3 +1 pro stálé klienty. 
Více na www.thaisuai.cz, tel. 778 472 233.
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